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Gimdos kaklelio vėžio diagnostikos bei gydymo gairės
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Raktažodžiai: gimdos kaklelio vėžys, chirurginis gydymas, spindulinis gydymas, suderintas
chemospindulinis gydymas.

Santrauka. Gimdos kaklelio vėžys – vienas dažniausių moters piktybinių ligų. Straipsnio
tikslas – išanalizuoti gimdos kaklelio vėžio ir jo ataugimo diagnostikos bei gydymo principus.
Straipsnyje pateikiama epidemiologinė situacija, analizuojami klinikiniai požymiai, diagnostikos
metodai, naviko stadijos įvertinimo kriterijai, TNM ir FIGO klasifikacijos, gydymo metodai ir
prognozė. Ankstyvas I ir II stadijų gimdos kaklelio vėžys dažniausiai gydomas chirurginiu būdu
atliekant antro ir trečio tipo histerektomiją ir klubinių sričių limfonodektomiją. Pooperacinis
spindulinis ar chemospindulinis gydymas skiriamas atsižvelgiant į prognozinius faktorius (naviko
įsiskverbimo į stromą gylį, įsiskverbimą į limfagysles ir kraujagysles, paracervikinius audinius,
pjūvio kraštų infiltraciją ir kt.). Išplitęs IIB, IIIA ,IIIB ir IVA stadijų gimdos kaklelio vėžys gydomas
suderintu chemospinduliniu būdu: nuotoline radioterapija su chemoterapija ir ultravaginine
brachiterapija. Šiame straipsnyje kiekvienai gimdos kaklelio vėžio stadijai pateikiamos gydymo
gairės gali būti naudingos klinikinėje praktikoje.

Adresas susirašinėjimui: A. Inčiūra, KMUK Onkologijos klinika, Eivenių 2, 50010 Kaunas. El. paštas: onko@takas.lt

Epidemiologija
Gimdos kaklelio vėžys – vienas dažniausių moters

piktybinių ligų. Lietuvoje moterų piktybinių navikų ser-
gamumo struktūroje gimdos kaklelio vėžys 2001 m.
užėmė ketvirtąją vietą po krūties, odos ir gimdos kūno
piktybinių navikų – užregistruotos 573 moterys, ser-
gančios gimdos kaklelio vėžiu, iš kurių tik kas dešimtai
nustatyta pradinė stadija. Sergamumas gimdos kaklelio
vėžiu 2001 m. buvo 29,1 100 tūkst. gyventojų. Epi-
demiologinių tyrimų duomenimis, sergamumas gim-
dos kaklelio vėžiu turi tendenciją didėti. Tai rodo ir
augantis susirgimų skaičius Lietuvoje: 1990 m. diag-
nozuota 370, o 2001 m. – 537 nauji gimdos kaklelio
vėžio atvejai.

Anksti nustatytas gimdos kaklelio vėžys gydomas
chirurginiu būdu, skiriant spindulinį arba suderintą
chemospindulinį gydymą, ar derinant abu šiuos gydymo
būdus. Tačiau didelė problema yra ta, kad moterys į
gydymo įstaigą atvyksta pavėluotai – sirgdamos vie-
tiškai ir išplitusiu vėžiu. Taikant sudėtingus ir brangius
gydymo metodus, retai pasiekiama norimo efekto. Už-
leistas trečios ir ketvirtos stadijos gimdos kaklelio vėžys
diagnozuojamas daugiau nei pusei pirmą kartą į on-
kologą besikreipiančių moterų. Lietuvos vėžio registro
duomenimis, Lietuvoje pirmos ir antros stadijos gimdos
kaklelio vėžys 2001 m. nustatytas 53,9 proc., o išplitęs

trečios ir ketvirtos stadijos – 41,2 proc. ligonių. Diagno-
zavus išplitusį vėžį, ligonių gyvenimo trukmė trum-
pesnė. Todėl pagal mirčių skaičių gimdos kaklelio vėžys
2001 m. užėmė šeštąją vietą (mirė 224 moterys).

Klinika
Esant invaziniam gimdos kaklelio vėžiui, kai na-

vikas perauga bazinę membraną, skiriančią gleivinę
nuo gimdos kaklelio stromos, iš pradžių gali nebūti
jokių simptomų. Išskyros iš makšties su kraujo prie-
maiša ar kraujavimas po lytinių santykių gali būti vie-
nintelis ankstyvas gimdos kaklelio vėžio simptomas.
Vėliau, navikui augant, šis pažeidžia giliau esančias
kraujagysles, todėl ligonė kraujuoja vis stipriau. Krau-
joplūdis būdingas vietiškai išplitusiam navikui. Skaus-
mas yra išplitusio naviko simptomas. Jis gali atsirasti
dėl naviko nekrozės ir uždegimo. Juosmens skausmai
būdingi hidronefrozei ir pielionefritui, kurių atsiranda,
kai navikas ar jo metastazės dubens ir paraaortinėje
srityje užspaudžia šlapimtakį. Dubens ir galūnių skaus-
mų priežastis – naviko ar jo metastazių pažeistas sėd-
mens nervas. Dėl metastazių limfinėje sistemoje pa-
blogėjus limfotakai ir navikui užspaudus dubens venas,
atsiranda edemų kojose. Lokaliai išplitusiam navikui
būdinga šių simptomų triada: apatinių galūnių skaus-
mai, edema ir hidronefrozė. Augdamas navikas neretai
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pažeidžia šlapimo pūslę: atsiranda hematurija, vėliau,
suirus navikui, susiformuoja vezikovagininė fistulė.
Navikui peraugus tiesiosios žarnos sienelę, iš jos pra-
deda kraujuoti, vėliau gali susiformuoti rektovagininė
fistulė. Tolimųjų metastazių klinika priklauso nuo jų
lokalizacijos. Dažniausiai metastazių aptinkama pa-
raaortiniuose ir tarpuplaučio limfmazgiuose, plau-
čiuose, kepenyse bei skelete.

Diagnostika
Diagnozuojant gimdos kaklelio vėžį, atliekama

gimdos kaklelio ir makšties apžiūra. Tam naudojami
makšties skėtikliai, kolposkopija, bimanualinis gine-
kologinis ir rektovagininis tyrimas: įvertinamas navikas
ir jo išplitimas dubenyje (makštyje ir priegimdžiuose).
Neaiškiais atvejais, kai norima atskirti invazinį vėžį
nuo ikinavikinių gimdos kaklelio pakitimų (gimdos kak-
lelio intraepitelinės neoplazijos, karcinomos in situ),
atliekamas gimdos kaklelio citologinis tyrimas. Cito-
loginiame tepinėlyje aptikus atipinių ląstelių, atliekama
kolposkopija. Jeigu navikas neaiškus ar jis įtariamas,
pakitimus būtina patvirtinti: atlikti pakitusios gimdos
kaklelio vietos biopsiją, endocervikalinį kiuretažą, koni-
zaciją ir morfologinį biopsinės medžiagos ištyrimą (1).

Reikiamo ir optimalaus gydymo plano sudarymui
būtinas tikslus naviko išplitimo įvertinimas. Diagnozei
nustatyti, lokaliam ir tolimam naviko išplitimo įverti-
nimui būtini šie tyrimai:
• Ginekologinis bimanualinis ir rektovagininis tyrimas.
• Paprasta ar konusinė gimdos kaklelio biopsija ir

biopsinės medžiagos morfologinis ištyrimas.
• Dubens ir pilvo organų (kepenų, inkstų, paraaor-

tinių limfmazgių) echoskopija.
• Krūtinės ląstos organų rentgenografija.
• Cistoskopija.
• Radioizotopinė renografija arba intraveninė pielio-

ureterografija.
• Rektoromanoskopija, kolonoskopija.

Kai šių tyrimų nepakanka naviko išplitimui įvertinti,
gali būti naudojamos papildomos diagnostinės pro-
cedūros. Patvirtinant šlapimtakio obstrukcijos vietą ir
laipsnį, tikslinga atlikti intraveninę pielioureterografiją.
Daug informacijos suteikia kompiuterinė tomografija
(KT) arba magnetinio rezonanso tomografija (MRT),
limfangiografija, arteriografija. Mokslinėje literatūroje
diskutuojama dėl laparoskopijos, histeroskopijos ir
diagnostinės limfonodektomijos tikslingumo. Taip pat,
prieš pradedant gydymą, būtina atlikti šiuos laborato-
rinius tyrimus: klinikinį kraujo, šlapimo bei bioche-
minius (bilirubinas, gliutamino oksalato transaminazė,
gliutamino piruvato transaminazė, šarminė fosfotazė,
kreatininas arba urea) tyrimus.

Klasifikacija
Plokščialąstelinis (epidermoidinis) vėžys sudaro

apie 90 proc. visų gimdos kaklelio vėžio atvejų. Apie
10 proc. nustatomas liaukinis vėžys (adenokarcinoma).
Retai gimdos kaklelyje aptinkamas adenoplokščialąs-
telinis arba smulkialąstelinis navikas. Mokslinėje lite-
ratūroje yra aprašyta gimdos kaklelio sarkomų ir pik-
tybinių limfomų atvejų.

Invazinis gimdos kaklelio vėžys randasi iš ikina-
vikinių gimdos kaklelio išorinės dalies ar gimdos kak-
lelio kanalo pakitimų (displazijų) arba preinvazinių
pakitimų (carcinoma in situ). Iš šių pakitimų iki 70
proc. moterų invazinis gimdos kaklelio vėžys randasi
per 12–15 metų, tačiau 10 proc. moterų invazinis vėžys
gali rastis per vienerius metus. Invazinis gimdos kak-
lelio naviko augimas prasideda tada, kai jis perauga
bazinę membraną, skiriančią gimdos kaklelio gleivinę
ir įauga į gimdos kaklelio stromą. Gimdos kaklelio na-
viko augimas gali būti egzofitinis (susiformuoja virš
gimdos kaklelio iškilęs navikas), endofitinis (infiltruo-
jamas gimdos kaklelis arba šalia jo esantys audiniai,
atsiranda išopėjimų) ir mišrus. Gimdos kaklelio vėžiui
metastazuojant per limfinę sistemą, atsiranda metasta-
zių sritiniuose limfmazgiuose, o metastazuojant per
kraują – tolimosios metastazės kituose organuose ir
skelete. Sritiniai gimdos kaklelio limfmazgiai yra para-
cervikiniai, parametriniai, užtvariniai, vidiniai, išoriniai
ir bendrieji klubiniai, priekryžkauliniai ir šoniniai kryž-
kaulio limfmazgiai.

Gimdos kaklelio vėžio išplitimui įvertinti naudo-
jamos dvi klinikinės klasifikacijos: TNM ir FIGO (1,
2 lentelės).

Tais atvejais, kai ligoniai gydomi chirurginiu būdu,
atlikus pašalintų audinių patologinį tyrimą, galima tiks-
liau įvertinti naviko išplitimą (p TNM klasifikacija).
Naviko diferenciacijos laipsnis žymimas simboliu G:
G1 – gerai diferencijuotas navikas, G2 – vidutiniškai,
G3 – blogai, o G4 – nediferencijuotas navikas.

Gydymas
Pagrindiniai radikalaus gimdos kaklelio vėžio gy-

dymo būdai yra chirurginis ir spindulinis. Šie metodai
gali būti naudojami atskirai, tačiau neretai derinami
kartu. Esant I–IIA gimdos kaklelio vėžio stadijai, chi-
rurginis gydymas taikomas dažniausiai. Bet kurios
stadijos gimdos kaklelio vėžys gali būti gydomas vien
radikaliu spinduliniu būdu, tačiau I ar IIA stadijos
vėžys dažniau gydomas chirurginiu būdu. Vien chirur-
ginio gydymo privalumai palyginti su spinduliniu yra
du: po gydymo praėjus ilgesniam laikotarpiui, nebūna
vėlyvųjų spindulinių komplikacijų, kurių po radikalaus
suderinto spindulinio gydymo pasitaiko iki 10 proc.
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1 lentelė. Gimdos kaklelio vėžio TNM ir FIGO klasifikacijos

TNM FIGO
stadijos stadijos
TX Pirminio naviko neįmanoma vertinti
T0 Pirminio naviko nėra
Tis 0 Karcinoma in situ (ikiinvazinė karcinoma)
T1 I Invazinė karcinoma, apribota gimdos kaklelio (turi būti įsitikinta, kad nėra išpliti-

mo į gimdos kūną)
T1a IA Invazinė karcinoma diagnozuota tik mikroskopiškai. Visi makroskopiškai matomi

pažeidimai: net esant paviršinei invazijai yra T1b/IB stadija.
T1a1 IA1 Invazija į stromą, ne gilesnė kaip 3,0 mm, kurios horizontalus išplitimas ne dides-

nis kaip 7,0 mm
T1a2 IA2 Invazija į stromą, gilesnė kaip 3,0 mm, tačiau ne gilesnė kaip 5,0 mm, kurios hori-

zontalus išplitimas ne didesnis kaip 7,0 mm
Pastaba. Ne didesnis kaip 5 mm invazijos gylis turi būti matuojamas arba nuo epite-
lio pagrindo, arba nuo liaukučių likučių, iš kurių formuojasi navikas, paviršiaus.
Invazijos gylis apibrėžiamas kaip naviko matmuo nuo artimiausios arčiausiai pa-
viršiaus esančios papilos stromos – epitelio jungties iki giliausio invazijos taško.
Išplitimas į venų ar limfagyslių tarpą neturi įtakos klasifikacijai

T1b IB Kliniškai matomas pažeidimas, apribotas gimdos kaklelio, arba mikroskopinis
pažeidimas didesnis kaip T1a2/IA2

T1b1 IB1 Kliniškai matomas pažeidimas, kurio dydis iki 4,0 cm
T1b2 IB2 Kliniškai matomas pažeidimas didesnis kaip 4,0 cm
T2 II Navikas išplitęs už gimdos kaklelio ribų, tačiau nesiekia mažojo dubens sienos ar

apatinio makšties trečdalio
T2a IIA Nėra invazijos į parametriumą
T2b B Yra invazija į parametriumą
T3 III Navikas išplitęs iki mažojo dubens sienos ir (arba) pažeidęs apatinį makšties treč-

dalį, ir (arba) sukėlęs hidronefrozę arba inksto afunkciją
T3a IIIA Navikas pažeidęs makšties apatinį trečdalį, nesiekia mažojo dubens sienos
T3b IIIB Navikas išplitęs iki mažojo dubens sienos ir/arba sukėlęs hidronefrozę arba inksto

afunkciją
T4 IVA Navikas išplitęs į šlapimo pūslės ar tiesiosios žarnos gleivinę ir (arba) išplitęs už

dubens ribų
Pastaba. Buliozinė edema nėra pakankamas požymis, kad naviką būtų galima
klasifikuoti kaip T4

M1 IVB Tolimosios metastazės

T – pirminis navikas.
N – metastazės sritiniuose limfmazgiuose:

NX – metastazių sritiniuose limfmazgiuose neįmanoma įvertinti.
N0 – metastazių sritiniuose limfmazgiuose nėra.
N1 – yra metastazių sritiniuose limfmazgiuose.
M – tolimosios metastazės
MX – tolimųjų metastazių neįmanoma įvertinti.
M0 – tolimųjų metastazių nėra.

M1 – yra tolimųjų metastazių.

                                                   Požymiai
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Kitas privalumas – tai galimybė jauno amžiaus ligonei
išsaugoti kiaušidžių funkciją. Seną onkologų-radio-
terapeutų ir ginekologų ginčą, kuris gydymo būdas yra
geresnis – chirurginis ar spindulinis išsprendė atsitik-
tinių imčių F. Landolini ir kt. tyrimas. Tirtos dvi ligonių,
sergančių IB ir IIA stadijos gimdos kaklelio vėžiu,
grupės. Pirmos grupės ligonės gydytos chirurgiškai,
atlikus histerektomiją ir limfonodektomiją ir, esant
indikacijų, pooperacine radioterapija. Antros grupės
ligonės gydytos suderintu spinduliniu būdu. Penkerių
metų išgyvenimo rezultatai abiejų ligonių grupių vie-
nodi: jei navikas mažesnis nei 4 cm, išgyvenimas gru-
pės ligonių, gydytų chirurginiu būdu – 87 proc., gydytų
radioterapija – 90 proc.; jei navikas didesnis nei 4 cm,
išgyvenimas abiejų grupių ligonių buvo vienodas – 70
proc. (2). Šie abu gydymo metodai yra vienodai efek-
tyvūs, nors komplikacijų dažniau randasi kompleksiniu
būdu gydytoms ligonėms. Dėl šių priežasčių, nustačius
nutukimą, vyresnį ligonių amžių, gretutinę patologiją
arba įtarus didesnį nei IIA stadijos naviką, pirmenybė
suteikiama radikaliam spinduliniam gydymui.

Gimdos kaklelio vėžio carcinoma in situ gydymas
Radus naviką tik gimdos kaklelio gleivinėje be in-

vazijos į stromą (carcinoma in situ), taikomas lokalus
chirurginis gydymas – naviko pašalinimas atliekant:
• Elektrochirurginę eksciziją kilpute.
• Gimdos kaklelio konizaciją elektrochirurginiu būdu.
• Gimdos kaklelio konizaciją skalpeliu.
• Gimdos kaklelio konizaciją lazeriu.

Po operacijos būtinas pašalintų audinių patologinis
ištyrimas. Aptikus naviką pjūvio kraštuose, dar kartą

konizuojamas gimdos kaklelis arba atliekama pirmojo
tipo histerektomija. Jei dėl sunkios patologijos yra ne-
galima operacija, galima skirti intraertminį spindulinį
gydymą (brachiterapiją) (3, 4).

Gimdos kaklelio vėžio IA1 stadijos gydymas
• Jaunos moterys. Gimdos kaklelio konizacija

atliekama, jei:
– nėra naviko įsiskverbimo į stromą didesnio nei

3 mm;
– nėra naviko įsiskverbimo į limfagysles ir krauja-

gysles;
– nėra naviko pjūvio kraštuose.

• Vyresnės moterys. Pirmojo tipo histerektomija.
• Jeigu yra kontraindikacijų operacijai, skiriama

uterovagininė brachiterapija.
Esant TIa1 stadijai, kai navikas įaugęs į stromą iki

3 mm, siekiant išsaugoti vaisingumą, jaunoms mo-
terims atliekama gimdos kaklelio konizacija. Konizuotą
gimdos kaklelio audinį būtina ištirti morfologiškai. Jei
naviko įsiskverbimas į stromą yra 3 mm arba mažiau,
nėra naviko įsiskverbimo į limfagysles ir nėra naviko
pjūvio kraštuose, nei chirurginio, nei spindulinio gy-
dymo nereikia (3, 4). Vyresnėms moterims atliekama
pirmojo tipo įprastinė histerektomija. Jei dėl kontra-
indikacijų operacija negalima, šią ligą galima gydyti
brachiterapijos būdu (6500–8000 mg/val. – 10000–
12500 c Gy makšties paviršiuje naudojant nedidelės
dozės galios (LDR) šaltinius ar 50–55 Gy taške A nau-
dojant didelės dozės galios šaltinius).

Gimdos kaklelio vėžio IA2 stadijos gydymas
• Antrojo  tipo modifikuota histerektomija su dubens

limfonodektomija.
• Jeigu yra kontraindikacijų operacijai, skiriamas su-

derintas spindulinis gydymas.
Esant TIa2 stadijai, kai navikas įaugęs į stromą 3–

5 mm, dubens sritiniuose limfmazgiuose metastazių
aptinkama iki 10 proc. atvejų, todėl pagrindinis šios
ligos gydymas yra radikali antrojo tipo histerektomija
su dubens limfonodektomija. Antrojo tipo histerekto-
mijos metu pašalinama gimda, paracervikiniai audi-
niai, viršutinis makšties trečdalis, pusė kardinalinių ir
gimdos–kryžkaulio raiščių. Gimdos arterija perrišama
medialiau šlapimtakių, išsaugojama viršutinė šlapimo
pūslės arterija. Jeigu yra kontraindikacijų operacijai,
šios stadijos vėžys gydomas suderintu spinduliniu būdu
(3, 4).

Gimdos kaklelio vėžio IB stadijos gydymas
• Antrojo arba trečiojo tipo radikali histerektomija

su dubens limfonodektomija.

0 stadija Tis N0 M0
IA stadija T1a N0 M0
IA1 stadija T1a1 N0 M0
IA2 stadija T1a2 N0 M0
IB stadija T1b N0 M0
IB1 stadija T1b1 N0 M0
IB2 stadija T1b2 N0 M0
IIA stadija T2a N0 M0
IIB stadija T2b N0 M0
IIIA stadija T3a N0 M0
IIIB stadija T1 N1 M0

T2 N1 M0
T3a N1 M0
T3b Bet kuris N M0

IVA stadija T4 Bet kuris N M0
IVB stadija Bet kuris T Bet kuris N M1

2 lentelė. Stadijos
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• Esant indikacijų, pooperacinis spindulinis gydymas
ar suderintas chemospindulinis gydymas.

• Suderintas spindulinis gydymas.
• Esant IB stadijai, atliekama antrojo arba trečiojo

tipo modifikuota histerektomija su dubens limfo-
nodektomija. Trečiojo tipo histerektomijos metu
pašalinama gimda, paracervikiniai audiniai ir skir-
tingai negu atliekant antrojo tipo histerektomiją, vi-
siškai pašalinami sakrouteriniai ir kardinaliniai
raiščiai, pusė makšties. Gimdos arterija perrišama
ties jos išėjimu iš vidinės klubo arterijos (4). Nėra
griežtų rekomendacijų, kokio tipo radikalią histerek-
tomiją atlikti pacientėms, sergančioms IB-IIA sta-
dijų gimdos kaklelio vėžiu. Vieni atlieka antrojo,
kiti – trečiojo tipo radikalias histerektomijas. Moks-
linės literatūros duomenimis, antrojo tipo histerek-
tomijos efektyvumu prilygsta trečiojo tipo histe-
rektomijoms (ligonių išgyvenimas vienodas), tačiau
po trečiojo tipo histerektomijų randasi daugiau po-
operacinių komplikacijų. Pooperacinis gydymas
skiriamas atsižvelgiant į pooperacinius patologinius
radinius. Pooperacinio spindulinio ar suderinto che-
mospindulinio gydymo tikslas – išlikusių ar galimai
išlikusių naviko židinių sunaikinimas gimdos ložėje,
parauterininiuose audiniuose bei sritinių limfmazgių
srityse. Pooperaciniame preparate radus metastazių
limfmazgiuose (N1), naviką operacinio pjūvio kraš-
tuose ar netoli jų (arčiau nei 5 mm) ar naviką
parametriumuose, jei nėra kontraindikacijų chemo-
terapijai, visuomet taikomas suderintas chemospin-
dulinis gydymas (nuotolinė dubens srities spindu-
linė terapija su chemoterapija cisplatina (50 mg/m2)
kartą per savaitę. Nesant minėtų blogos prognozės
veiksnių, tačiau po operacijos radus didesnį nei 4
cm naviką, gilią naviko invaziją į gimdos kaklelio
stromą (>1 cm), naviko įsiskverbimą į limfagysles
ar kraujagysles (V1, L1), adenokarcinomos histo-
loginį tipą, taikoma pooperacinė nuotolinė spindu-
linė terapija. Pooperacinė makšties bigės brachi-
terapija taikoma tik tuomet, kai navikas randamas
makšties pjūvio kraštuose arba netoli jų (<5 mm).
Atsitiktinis gimdos kaklelio karcinomos aptikimas

po paprastos pirmojo tipo histerektomijos taip pat yra
neginčijama indikacija pooperaciniam spinduliniam
gydymui.

Mokslinėje literatūroje rekomenduojama vengti
standartinio kombinuoto gimdos kaklelio vėžio gydymo
(operacija plius pooperacinė radioterapija) dėl žymiai
didesnio komplikacijų skaičiaus (2). Nacionalinis vėžio
institutas Betezdoje sutarimo konferencijoje rekomen-
davo pirminiam gimdos kaklelio vėžio gydymui nenau-
doti radikalaus chirurginio ir pooperacinio spindulinio

gydymo derinio (5). Jei iki  operacijos ištyrus pacientę
manoma, kad po operacijos reikės spindulinio gydymo
(yra didelis navikas (daugiau 4 cm) ar įtariama, kad
navikas yra infiltravęs priegimdžius (parametriumus)),
tai tokiai ligonei rekomenduojamas ne chirurginis su
galimu pooperaciniu spinduliniu gydymu, bet radikalus
suderintas  spindulinis gydymas. Tačiau jaunoms
moterims gydymas dažniausiai pradedamas operacija,
nes operacijos metu išsaugojamos kiaušidės.

Kai operacija negalima dėl techninių ar medicininių
priežasčių, skiriamas radikalus suderintas  spindulinis
gydymas: nuotolinė radioterapija ir uterovagininė bra-
chiterapija. Esant IB stadijos gimdos kaklelio vėžiui,
po operacijos ar spindulinio gydymo 80–90 proc. ligo-
nių išgyvena penkerius metus.

Gimdos kaklelio vėžio IIA stadijos gydymas
• Antrojo arba trečiojo tipo modifikuota histerekto-

mija su dubens limfonodektomija.
• Esant indikacijų, pooperacinė spindulinė terapija.
• Suderintas spindulinis gydymas.

Esant IIA stadijai, taip pat atliekama antrojo arba
trečiojo tipo modifikuota histerektomija su dubens lim-
fonodektomija. Esant indikacijų, kaip ir esant IB sta-
dijai, skiriamas pooperacinis spindulinis ir suderintas
chemospindulinis gydymas. Šios stadijos gimdos
kaklelio vėžį taip pat galima gydyti radikaliu suderintu
spinduliniu būdu. Po spindulinio arba chirurginio
gydymo 75–80 proc. ligonių gyvenimo trukmė – pen-
keri metai.

Vietiškai išplitusio IIB, IIIA, IIIB stadijų
gimdos kaklelio vėžio gydymas

• Suderintas chemospindulinis gydymas (radiotera-
pija plius chemoterapija).

• Suderintas spindulinis gydymas, jei yra kontraindi-
kacijų chemoterapijai.
Didesnės kaip IIA stadijos navikai gydomi ne chi-

rurginiu būdu, bet skiriamas radikalus suderintas spin-
dulinis gydymas. Po operacijos atsitiktinai aptikus
metastazių pašalintuose dubens limfmazgiuose ir
nustačius IIIB stadiją, skiriama pooperacinė distancinė
dubens srities radioterapija – 45–50 Gy.

Suderintas spindulinis gimdos kaklelio vėžio gy-
dymas – tai radikalus gydymas, derinant du spinduli-
nio gydymo būdus – nuotolinę radioterapiją ir uterova-
gininę brachiterapiją.

Nuotolinė radioterapija skirta apšvitinti gimdos kak-
lelio naviką ir sritinio metastazavimo sritis. Nuotolinė
spindulinė terapija gali būti atliekama keturiais dubens
laukais („dėžės“ technika) linijiniu greitintuvu fotonų
pluoštu ar gamaterapijos aparatu 60Co gama spindu-
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liais. Į švitinimo tūrį turi pakliūti visas navikas, gimda,
paracervikinės, parametrinės, gimdos–kryžkaulio sri-
tys, taip pat užtvariniai, bendrieji, vidiniai, išoriniai
klubiniai, priekryžkauliniai bei šoniniai kryžkaulio
limfmazgiai.

Brachiterapijos metodas, naudojamas gimdos kak-
lelio vėžio spinduliniam gydymui, skirtas padidinti
dozei gimdos kaklelio navike. Gimdos kaklelio vėžio
brachiterapijai tradiciškai naudojami nedidelės dozės
galios cezio (137Cs) šaltiniai. Auksiniu standartu tapęs
suderintas spindulinis gydymas, kai nuotolinė dubens
radioterapija (50–60 Gy) derinama su viena ar dviem
frakcijomis nedidelės dozės galios (LDR) brachiterapija
(taške A – 45–75 Gy). Gali būti naudojamos mažesnės
nuotolinės radioterapijos dozės, o brachiterapijos do-
zės tuomet yra didesnės. Esant IB stadijos navikui
dubens srityje, naudojant 10 Gy, IIA, IIB ir III stadi-
joms – 20 Gy, būsimos brachiterapijos tūris yra blokuo-
jamas. Vėliau skiriant nuotolinę radioterapiją, į sritinio
metastazavimo sritis (dubens šonuose) IB ir IIA stadijų
atvejais naudojama iki 50 Gy, o IIB ir II stadijų atve-
jais – iki 60 Gy. Skiriamos dvi brachiterapijos frakcijos:
esant IB ir IIA stadijoms – 7000–7500 mg/val. (65–
70 Gy taške A); IIB ir II stadijoms – 7500–8000 mg/
val. (70–75 Gy taške A). Naudojant šią techniką, didele
doze apšvitinamas gimdos kaklelis, paracervikaliniai
audiniai ir priegimdžiai, homogeniškai apšvitinamos
išorinių klubo limfmazgių sritys, o šlapimo pūslės ir
tiesiosios žarnos toleruojamos dozės neviršijamos.

Kartais visa dubens sritis (su pirminiu naviku) ap-
švitinama didesnėmis nuotolinės radioterapijos do-
zėmis, tada brachiterapijos dozės yra sąlyginai mažes-
nės. Nuotolinės radioterapijos būdu dubenį apšvitinus
40 Gy doze, užblokavus brachiterapijos tūrį, esant IB
ir IIA stadijoms, baigiama švitinti iki 50 Gy, esant IIB
ir III stadijoms – iki 60 Gy. Brachiterapijos skiriamos
viena ar dvi frakcijos – 5000–6000 mg/val. (45–55
Gy taške A). Pirmoji brachiterapijos frakcija paprastai
skiriama tada, kai nuotolinės radioterapijos metodu
pasiekiama 10–20 Gy dozė. Jei navikas yra didelis,
norint sumažinti jo tūrį, pirmoji brachiterapijos frakcija
skiriama po 30–40 Gy. Antroji brachiterapijos frakcija
paprastai skiriama baigus nuotolinę radioterapiją pra-
ėjus 1–2 savaitėms.

Jau kelis dešimtmečius gimdos kaklelio vėžio gy-
dymui yra naudojami didelės dozės galios 192Ir, 60Co
šaltiniai. Įvairių dozės galios šaltinių sukeliamas
biologinis poveikis skirtingas. Kuo didesnė dozės galia,
tuo stipresnis jos poveikis audiniams, todėl turi būti
skiriama mažesnė dozė greta esantiems organams ir
kartu navikui. Didelės dozės galios jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltinių (HDR) sukeliamą efektą navikui

ir sveikiems audiniams galima prilyginti nedidelės
dozės galios šaltinių (LDR) efektui. Norint sužinoti,
kokią dozę galima skirti navikui HDR šaltiniais, kurios
efektyvumas būtų toks pat kaip LDR šaltinių, reikia
taikyti linijinį kvadratinį (α/β) modelį, pvz., 60 Gy dozė
navikui pagal α/β modelį atitinka 42 Gy dozę, šią ski-
riant frakcijomis po 7,0 Gy – tai vadinama ekviva-
lentine doze.

Gimdos kaklelio vėžio brachiterapijos tikslas –
navikui skirti didžiausią dozę, o šalia esantiems svei-
kiems audiniams ir organams (šlapimo pūslei ir tiesiajai
žarnai) – mažiausią. Siekiant užtikrinti šį brachite-
rapijos principą, būtina moderni trimatė kompiuterinė
planavimo sistema, pagal kurią būtų galima sukurti
izodozinį planą, leidžiantį radikaliai apšvitinti naviką
(60 Gy), bet neviršyti leistinos dozės greta esančiuose
radiojautriuose organuose. Šiuolaikinėse planavimo
sistemose, skiriant dozę, pirmenybė teikiama ne pa-
skyrimo taškams A ir B, o planuojamam švitinimo
tūriui. Tradiciškai dozes skirstant taškams A ir B,
intuityviai orientuojamasi į naviko dydį: kuo didesnis
navikas, tuo didesnė dozė taške A. Tačiau šiuo atveju
nėra galimybės navikui skirti tikslią 60 Gy dozę, kuri
rekomenduojama Tarptautinio radiacijos vienetų ir
matavimų komiteto (6). Gydymo planavimui naudojant
ne taškus A ir B, o švitinimo tūrį (reference volume),
įmanoma individualizuoti spindulių dozę: didesniam
navikui planuojama 60 Gy dozė apima didesnį tūrį, o
mažesniam – mažesnį. Griežtos koreliacijos tarp dozės
taške A ir planuojamo švitinimo tūrio nėra. Jei navikas
nedidelis, suformuojami maži kriaušės formos švi-
tinimo tūriai – dozė taške A būna mažesnė negu 60
Gy. Jei naviko tūris didelis, švitinimo tūriai taip pat
dideli, dozė taške A gaunama didesnė – 70–90 Gy.
Naudojant modernią brachiterapijos įrangą ir trimatę
kompiuterinę planavimo sistemą, taip pat galima
reguliuoti dozės dydį greta esančiuose kritiniuose
organuose: šaltinių pozicijų išdėstymas ir jų ekspo-
zicijos laiko variacijos leidžia tiksliai paskirstyti dozę
atsižvelgiant į naviko formą, dydį, jo vietą. Taigi gim-
dos kaklelio vėžio atveju radioterapijos HDR šaltiniais
dozė navikui turi būti tokia, kad navikas būtų padengtas
doze, kuri radiobiologiškai būtų ekvivalentinė 60 Gy
LDR dozei, o greta esantys sveiki organai būtų ap-
švitinami toleruojamomis dozėmis (iki 65–70 Gy).

Siekiant pagerinti gimdos kaklelio vėžio spindulinio
gydymo rezultatus, pastarąjį dešimtmetį bandoma ra-
dioterapiją derinti su chemoterapija. Medicinos moks-
lo literatūroje yra daug gimdos kaklelio vėžio neoad-
juvantinės chemoterapijos pavyzdžių, kai chemote-
rapija skiriama iki radikalaus spindulinio gydymo.
Manyta, kad neoadjuvantinė chemoterapija sunaikina
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subklinikines metastazes, iki tol nešvitintas navikas turi
geresnę kraujotaką bei iki tol negydyti ligoniai geriau
toleruoja chemoterapiją. Taip pat manyta, kad po che-
moterapijos sumažėjus navikui, šis taps radiojautres-
nis. Siekiant įvertinti neoadjuvantinės chemoterapijos
efektyvumą, atlikta 10 randomizuotų klinikinių tyri-
mų, kur neoadjuvantinei chemoterapijai skirti įvairūs
preparatai ir jų deriniai. Kiek geresnius išgyvenimo
rezultatus užfiksavo tik vieno tyrimo tyrėjai, chemo-
terapijai panaudojus BVP schemą  (bleomicinas, vink-
ristinas, cisplatina). Kitų devynių klinikinių tyrimų
duomenimis, neoadjuvantinės chemoterapijos rezulta-
tai vienodi ar blogesni negu skiriant vien spindulinį
gydymą. Tai, aiškinama tuo, kad po chemoterapijos
naviko ląstelės pradeda daugintis (repopuliuoti) žymiai
greičiau, nei spindulinio gydymo metu jonizuojanti
spinduliuotė jas sunaikina.

Paaiškėjus, kad adjuvantinė chemoterapija neefek-
tyvi, pradėti suderinto chemospindulinio gydymo ty-
rimai. Suderintas spindulinis gydymas – tai radiote-
rapijos metu skiriamas chemoterapinis gydymas. 1999
m. pabaigoje paskelbti pirmųjų randomizuotų III fazės
klinikinių tyrimų duomenys, kurie parodė, kad chemo-
terapija, skiriama kartu su radioterapija, pagerina gim-
dos kaklelio IIB– IVA stadijų gydymo rezultatus net
10 proc. (7–11) (3 lentelė).

Literatūros duomenimis, chemoterapijos su radio-
terapija pasižymi sinergistiniu veikimu. Vartoti pre-
paratai (cisplatina ir kt.) slopina jonizuojančiosios
spinduliuotės pažeisto naviko RNR reparaciją bei sin-
chronizuoja naviko ląsteles į radiojautrią ląstelių da-
lijimosi fazę. Be to, chemopreparatai mažina naviko
tūrį, o tai lemia reoksigenaciją naviko centre ir efekty-
vesnį radioterapijos poveikį (12). Taip pat reikšmingas
sisteminis chemoterapijos poveikis. Klinikiniai tyrimai
parodė, kad, skyrus suderintą  chemospindulinį gydymą
cisplatinos preparatais, galima žymiai pagerinti lokaliai
išplitusio gimdos kaklelio vėžio gydymo rezultatus.
Chemoterapija skiriama tik nuotolinės radioterapijos
metu. Skiriant suderintą chemospindulinį gydymą, kai
chemoterapija skiriama didelės dozės galios (HDR)
brachiterapijos metu, net 28 proc. ligonių randasi sun-
kių spindulinių komplikacijų. Dabar tęsiami suderinto
chemospindulinio gydymo HDR šaltiniais klinikiniai
tyrimai.

Gimdos kaklelio vėžio IVA stadijos gydymas
• Suderintas chemospindulinis gydymas.
• Suderintas spindulinis gydymas, jei yra kontrain-

dikacijų chemoterapijai.
• Simptominis gydymas.

Vietiškai išplitusio IVA stadijos vėžio gydymas pri-

klauso nuo šalia gimdos esančių organų pažeidimo
laipsnio. Esant didžiuliam navikui dubenyje, kai yra
peraugusi šlapimo pūslė ar tiesioji žarna, susiforma-
vusios vezikovaginalinė ar rektovaginalinė fistulės,
dažniausiai galimas tik simptominis gydymas. Jei nėra
kontraindikacijų radioterapijai ar chemoterapijai, ski-
riamas suderintas chemospindulinis arba spindulinis
gydymas toks kaip ir esant gimdos kaklelio vėžio IIB–
III stadijoms.

Gimdos kaklelio vėžio IVB stadijos ir atkryčių
gydymas

• Paliatyvusis spindulinis gydymas.
• Chirurginis gydymas.
• Chemoterapija.
• Simptominis gydymas.

Gimdos kaklelio vėžio atkryčio gydymui standar-
tinio metodo nėra. Pacientėms, kurioms lokaliai navikas
dubenyje ataugo po chirurginio gydymo, galima skirti
spindulinį gydymą. Literatūroje nurodoma, kad po
spindulinio ataugusio naviko gydymo penkerius metus
išgyvena iki 40 proc. ligonių (13). Yra duomenų, kad
išgyvenimo rezultatus pagerina radioterapijos ir
chemoterapijos derinys. Pacientėms, kurioms navikai
lokaliai ataugo po spindulinės terapijos, tikslinga skirti
chirurginį gydymą, kurio apimtis priklausytų nuo
naviko dubenyje vietos bei dydžio – minimali operacija
yra pirmojo tipo histerektomija, maksimali – egzen-
teracija (ketvirtojo ar penktojo tipo histerektomija).
Operacinis mirtingumas po tokio tipo operacijų – 5
proc., o išgyvenimo rodikliai svyruoja  tarp 20–60 proc.
Klinikose, kur atliekamos tokios radikalios operaci-
jos, būna užtikrinama specializuota reabilitacija bei
rekonstrukcinės procedūros.

Toli metastazavęs navikas dažniausiai gydomas
sistemiškai, tačiau, esant solitarinių metastazių plau-
čiuose, kepenyse ar limfmazgiuose, tikslinga jų rezek-
cija. Lokaliam metastazių gydymui taip pat skiriamas
paliatyvusis spindulinis gydymas, kuris dažniausiai ski-
riamas viršraktikaulinių, skausmingų paraaortinių limf-
mazgių metastazių atvejais bei skausmingoms kaulų
metastazėms gydyti. Gydyti atsinaujinusiam ir meta-
stazavusiam gimdos kaklelio vėžiui dažniausiai nau-
dojamas chemoterapijos metodas. Tačiau chemotera-
pija dažnai neprailgina ligonių gyvenimo trukmės ir
retai pagerina gyvenimo kokybę. Jei navikas reguoja į
chemoterapiją, galima pasiekti laikino, skausmą mal-
šinančio poveikio. Neįrodyta, kad polichemoterapijos
rezultatai yra geresni už monochemoterapijos, todėl
gimdos kaklelio chemoterapijai dažniausiai skiriamas
vienas priešnavikinis preparatas. Efektyviausias che-
mopreparatas gimdos kaklelio atsinaujinusiam vėžiui
gydyti yra cisplatina – atsako į gydymą pasiekia 15–
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3 lentelė. Chemospindulinio ir spindulinio gimdos kaklelio vėžio gydymo rezultatai

               I gr.                II gr.            III gr.
Studija     Gydymas ir 3 metų    Gydymas ir 3 metų   Gydymas ir 3 metų Komplikacijos

         išgyvenimas          išgyvenimas        išgyvenimas
SWOG Pooperacinė dis- 87 proc. Pooperacinė 77 Hematologinės
(7) tancinė dubens p<0,05 distancinė proc. komplikacijos
st. IA2, radioterapija CP dubens dažnesnės I gr.
IB, (70 mg/m2) 5 FU radioterapija Vėlyvųjų kompli-
IIA, (4000 mg/m2 per kacijų skaičius
243 lig. 96 val.) 4 kursai grupėse vienodas

kas 3 savaites (12 ir 11 proc.)
GOG (8) Suderintas spin- 65 proc. Suderintas spin- 65 Suderintas spindu- 47 Komplikacijos
st. IIB, dulinis gydymas p<0,004 dulinis gydymas proc. linis gydymas proc. dažnesnės II gr.
III, IVA, CP (40 mg/m2) CP (50 mg/m2) p<0,002 HU (3 mg/m2) Hematologinės
256 lig. 6 kursai 1,29 dienos 2 k/sav. komplikacijos

kas savaitę 5FU (4000 mg/m2 6 savaitės dažnesnės II gr.
per 96 val.) nei I ir II gr.
1,29 dienos (p<0,01)
HU (3 mg/m2) 2
k/sav. 6 savaitės

RTOG Suderintas spin- 73 proc. Suderintas 58
(9) dulinis gydymas p=0,004 spindulinis proc.
IIB–IVA CP (75 mg/m2) gydymas
389 lig. 1,22 dienos

5FU (4000 mg/m2

per 96 val.)
1,22 dienos

GOG Suderintas spin- 67 proc. Suderintas 57
(10) dulinis gydymas p<0,05 spindulinis proc.
IIB–IVA CP (50 mg/m2) gydymas
386 lig. 1,29 dienos

5FU (4000 mg/m2

per 96 val.)
2–5 dienos ir
30–33 dienos

GOG Suderintas spin- 83 proc. Suderintas 74 I gr. dažnesnės
(11) dulinis gydymas p< spindulinis proc. hematologinės
IB CP (40 0,0001 gydymas (21 ir 2 proc.) bei

mg/m2/sav.) Histerektomija virškinimo trakto
368 lig. komplikacijos
6 savaitės (14 ir 5 proc.)
Histerektomija

30 proc. ligonių. Antras pagal efektyvumą preparatas
yra ifosfamidas (atsakas – 15–30 proc.). Kiti chemo-
terapiniai medikamentai kiek mažiau efektyvūs:
karboplatina (atsakas – 19 proc.), paklitakselis (17
proc.), irinotekanas (21 proc.). Pastaraisiais metais
publikuoti tyrimų duomenys, kur gimdos kaklelio vėžio
atkryčių gydymui buvo skiriami keli chemoterapinių
vaistų deriniai. Efektyviausias pasirodė ifosfomido/
cisplatinos, paklitakselio/cisplatinos (atsakas – net 46
proc.) ir cisplatinos/gemcitabino derinys (atsakas – 41
proc.) (14). Atsako trukmė po chemoterapijos svyruoja
tarp 3–6 mėnesių, o gyvenimo trukmės mediana siekia
tik vienerius metus.

Gydymo kontrolė bei ligonių stebėsena
Po radikalaus gimdos kaklelio vėžio gydymo mo-

teris reguliariai turi būti tikrinama gydymo įstaigoje,
kur yra infrastruktūra tinkamam onkologinių ligonių
ištyrimui bei gydymui. Baigus gydymą, pacientės pir-
muosius dvejus metus turi būti tikrinamos kas 3 mė-
nesius (keturis kartus per metus), trečiais penktais
metais – kas 6 mėnesius (du kartus per metus), vėliau
iki 10 metų – kartą per metus. Kiekvieno apsilankymo
pas gydytoją metu atliekamas ginekologinis ir rekto-
vagininis tyrimas, citologinis tyrimas ir kolposkopija.
Vieną kartą per metus atliekama krūtinės ląstos
rentgenografija. Jei kurio nors apsilankymo metu
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įtariamas naviko ataugimas ar tolimos metastazės,
navikui nustatyti atliekami specialieji tyrimai. Lokaliam
naviko atsinaujinimui aptikti naudojama kompiuterinė
tomografija (KT), magnetinio rezonanso tomografija
(MRT), dubens ir pilvo organų echoskopija, cistos-
kopija, rektoromanoskopija, radioizotopinė renografija,
intraveninė urografija. Tolimam naviko išplitimui nu-
statyti atliekami radiologiniai tyrimai (rentgenografija,
echoskopija, skeleto scintigrafija, KT arba MRT. Jei
įmanoma, būtina atlikti biopsinės medžiagos histologinį
ištyrimą.

Išvados
Gimdos kaklelio vėžys – viena dažniausių moters

piktybinių ligų. Pusei pacienčių diagnozuojamas
išplitęs III–IV stadijos gimdos kaklelio vėžys. Nepai-
sant sudėtingo gydymo, išgyvenimo rezultatai dar nėra
patenkinami: penkerius metus išgyvena 80–90 proc.
pacienčių, sergančių pirmos stadijos, 60–70 proc. – II
stadijos, 30–50 proc. – III stadijos vėžiu.

Ankstyvas I ir II stadijų gimdos kaklelio vėžys
dažniausiai gydomas chirurginiu būdu atliekant antrojo
ar trečiojo tipo histerektomiją ir klubinių sričių limfono-
dektomiją. Pooperacinis spindulinis ar suderintas che-
mospindulinis gydymas skiriamas atsižvelgiant į

prognostinius faktorius (naviko įsiskverbimo į stromą
gylį, įsiskverbimą į limfagysles ir kraujagysles, para-
cervikinius audinius, pjūvio kraštų infiltraciją ir kt.).
Pastaraisiais metais atlikti klinikiniai tyrimai parodė,
jog kompleksinis gydymas (operacija ir pooperacinė
spindulinė terapija) pasižymi didesniu komplikacijų
skaičiumi palyginus su vien spinduliniu arba chirur-
giniu gydymu. Iki operacijos nustačius blogus prognos-
tinius faktorius, parenkamas spindulinis gydymas.
Išplitęs IIB, IIIA ir IIIB ir IVA stadijų gimdos kaklelio
vėžys gydomas radikaliu spinduliniu būdu, t. y. nuoto-
line radioterapija ir uterovaginine brachiterapija. To-
bulėjant šiuolaikinei radioterapijos technikai, pasikeitė
požiūris į spindulinio gydymo planavimą, kai tikslus
taikinio apibrėžimas tampa svarbiausiu gydymo sėkmę
lemiančiu faktoriumi.

Suderintas chemospindulinis piktybinių navikų
gydymas vis perspektyvesnis. Pastaraisiais metais pa-
skelbti randomizuotų tyrimų duomenys parodė, kad
chemoterapija cisplatinos preparatais, skiriama kartu
su spinduline terapija, IIB–IVA stadijų gimdos kaklelio
vėžio gydymo rezultatus pagerina 10 proc. Atsklei-
džiamos vis naujos gimdos kaklelio vėžio diagnostikos
bei gydymo galimybės, lemiančios ligonių gyvenimo
trukmę bei kokybę.

The guidelines for diagnostics and treatment of cervical cancer
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Summary. Cervical cancer is one of the most common cancers in women. The purpose of this article is to
analyze the main diagnostic and treatment strategies for all stages and recurrences of cervical cancer. The
article reviews the epidemiological situation, clinical features, diagnostic procedures for detection of this tumor
and for evaluation of the dissemination of the disease, staging criteria, TNM (Tumor, Nodes, Metastases) and
FIGO (Federation Internationale de Gynecologie et d’Obstetrique) classification, as well as treatment and
prognosis. Surgical treatment (radical type II or III hysterectomy and lymphonodectomy) for early stage I and
IIA cervical cancer is the main treatment method. Delivery of adjuvant postoperative radiation therapy or
concomitant chemoradiation depends on the prognostic factors (tumor penetration to cervical tissues,
lymphovascular invasion, tumor invasion to paracervical tissues, and surgical margins). For treatment of more
advanced stages of cervical cancer (IIB, IIIA, IIIB, IVA) concomitant chemoradiation: external beam radiotherapy
with chemotherapy and brachytherapy is used. Description of the treatment guidelines for each stage of cervical
cancer is given in this article. These guidelines are useful for good treatment practice.
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